
 

 

 
 

 

 

 

 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 

 

 

 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 

 

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 

Krajina:   Slovenská republika 

Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 

Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 

Telefón:   +421 484300130 

E-mail:    lubica.gajdosova@indprop.gov.sk 

 

 

Predmet zákazky: 

 

 

„Páskové zálohovacie zariadenie pre ÚPV SR“ 

 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmet zákazky:  

 
Pásková knižnica HP, na 24 pások, LT8, jeden drive  
+ 60 zálohovacích pások 
Požaduje sa dodanie nového a nepoužívaného hardvéru. 
Požaduje sa zakúpenie podpory od výrobcu na hardvér na 24 mesiacov. 
Požaduje sa dodanie a kompletná inštalácia v mieste plnenia.  
Požaduje sa kompletná konfigurácia na Micro Focus Data Protector (HP Data Protector) v mieste 
plnenia. 
Dodávateľ zabezpečí výmenu jednotky bez prerušenia produkčnej prevádzky. 
Dodávateľ predloží doklad preukazujúci, že je registrovaným partnerom výrobcu dodávaného HW - 
úroveň partnerstva HP Gold partner. 
Dodávateľ predloží platný certifikát na úrovni Accredited platform specialist, HP StorageWorks 
MSL Tape Libraries (2006). 



 

 

Dodávateľ predloží platný certifikát na úrovni HP Accredited Integration Specislist, HP Data 
Protector. 
Požaduje sa dodanie tovaru a súvisiacich služieb do 6 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy na 
dohodnuté miesto plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa. 
 
Zdroje financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva SR 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
28 993 ,00 Eur bez DPH  
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v € s DPH 
 
 
Obsah ponuky: 

1. Dodávateľ predloží doklad preukazujúci, že je registrovaným partnerom výrobcu 
dodávaného HW - úroveň partnerstva HP Gold partner.  

2. Dodávateľ predloží platný certifikát na úrovni Accredited platform specialist, HP 
StorageWorks MSL Tape Libraries (2006).  

3. Dodávateľ predloží platný certifikát na úrovni HP Accredited Integration Specislist, HP Data 
Protector.  

 
Odborným garantom za OI:  

Mgr. Miroslav Blaško, e-mail: miroslav.blasko@indprop.gov.sk, tel.: 048/4300 289 
 

 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky zasielať buď elektronicky, alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 
Banská Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Páskové zálohovacie zariadenie pre  ÚPV SR" 
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 3.2.2020 o 13,00 hod. 

 

 

Druh zákazky/typ zmluvy: 

Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 28.1.2020 

 

 

 

    Ing. Ľubica Gajdošová v.r. 


